
Önkéntes Nyugdíjpénztár

Ma tegyünk a holnapért!

Az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár több mint 186 ezer tagjával és 121 milliárd forintos vagyonával hazánk egyik vezető pénztára.  
Adminisztrációs szolgáltatójának szakmai és pénzügyi hátterében a világ egyik legnagyobb élet- és nyugdíjbiztosítója, az Aegon csoport áll.

Tartsa fenn egy életen át életszínvonalát!
Az önkéntes pénztári rendszer nem része a kötelező járulékfizetési rendszernek, ide a nettó bérünkből saját igényeinknek megfelelően havi, de legalább negyed éves gyakorisággal és 
mértékben fizethetünk tagdíjat nyugdíjcélra. A tagdíjat munkáltatónk átvállalhatja. Ez a megtakarítási forma optimális megoldást nyújt mindazok számára, akik hosszú távú, nyugdíjcélú 
megtakarításra és tudatos öngondoskodásra törekednek. 

Számításaink szerint a jövőben várható induló nyugdíj összege az utolsó havi bérhez képest jelentősen alacsonyabb lehet. Ezt a jövedelemcsökkenést csak akkor lesz képes  
ellensúlyozni, ha időben kezdi el a felkészülést nyugdíjas éveire!

Miért előnyös a cafeteria szolgáltatások közül az önkéntes nyugdíjpénztári tagságot választani? 

Miért előnyös az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár?

•	 A munkáltatói hozzájáruláson felül Ön egyéni tagdíjbefizetést is teljesíthet.  
Ebben az esetben egyéni befizetéseit – ideértve az adományt is – az állam 
20%‑kal kiegészíti. Ez a pénztári egyéni számláján jóváírt kedvezmény elérheti a 
150 000 Ft-ot is1, amely szintén az Ön nyugdíjcélú megtakarítását gyarapítja. 

• A munkáltatói és egyéni tagdíjakat hozamokkal gyarapítjuk, mely hozam  
adómentességet élvez, így kamatadó sem terheli. 

•	 A felhalmozás időszaka alatt az önkéntes nyugdíjpénztári számlán felhalmozott  
vagyonra kedvezményezett jelölhető, ennek hiányában a tag természetes személy 
örököse jogosult rá. 

•	 Pénztárunk sávos költséglevonást alkalmaz, azaz az éves befizetés magasabb  
sávhatárba eső részéből alacsonyabb költséget von le. Az adott éves tagdíjbefizetés 
0–10 000 Ft közötti részéből 90%, a 10 001–120 000 Ft közé eső tagdíjrészből 
94%, a 120 001–500 000 Ft közé eső tagdíjrészből 98% és az 500 001 Ft feletti 
tagdíjrészből 99% kerül jóváírásra az ügyfél pénztári számláján. (A belépést követő 
első 4 000 Ft befizetés a működési alapba kerül.) 

•	 A megtakarítás az ötféle befektetési portfóliónk egyikében helyezhető el,  
így mindenki biztosan megtalálja az életkorának, hozamelvárásának  
és kockázatviselési hajlandóságának leginkább megfelelő befektetési formát. 
Szakértői portfóliónkat azok számára alkottuk meg, akik nem rendelkeznek kellő 
jártassággal a befektetési területen, ezért a portfólió összetételének  
megválasztását teljesen a vagyonkezelőre szeretnék bízni.

 1  A maximális adó-visszatérítés összege 150 000 Ft, amennyiben az önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetései után nem nyilatkozott adó-visszatérítésről. Ha a magánszemély az önkéntes pénztári, a nyugdíj-
előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik az adó-visszatérítésről, akkor az adóhatóság által átutalt összeg együttesen nem haladhatja meg a 280 000 Ft-ot. A kedvezménynek nincs 
jövedelemnagyságtól függő korlátja! A magánszemély rendelkezése alapján, de legfeljebb fizetendő adójának erejéig történhet jóváírás.
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Miért fontos az idejében elkezdett öngondoskodás?
A mellékelt ábra azt mutatja, hogy miért érdemes időben elkezdeni az öngondoskodást. Havi 10 000 forint kezdeti befizetéssel 35 év alatt jövőértéken akár több mint 18 millió forint 
halmozható fel (mai vásárlóértéken ez közel 7,8 millió forintnak felel meg) az önkéntes pénztári számlán. Ennek az összegnek a 49%-a az adó-visszatérítésből és a hozamokból 
származik a lenti számítás alapján.

Ezzel szemben, ha csak 10 évvel a nyugdíjba vonulás előtt kezdünk el spórolni, akkor a havi 10 000 forint befizetésével 2 millió forint (mai értéken kb. 1,5 millió Ft) halmozható 
fel, amelynek már kb. 71%-a lesz a saját befizetés. Ennek az az oka, hogy a rövid időtáv miatt nem tudjuk kihasználni teljes mértékben a hozam és SZJA kedvezmény által nyújtott 
előnyöket. A nyugdíjhoz közelállók esetében ezért magasabb összegű megtakarítás javasolt.

A www.aegonnyugdij.hu oldalon található Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátorunk segítségével könnyedén kiszámolhatja, hogy mennyit érdemes havonta megtakarítania a 
kívánt nyugdíj-kiegészítéshez!

A számítások az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor alapján készültek. 
A kezdeti befizetés minden évben indexálódik (infláció + 2% mértékkel emelkedik). 
A tagdíjakból a 2014.01.01-én érvényes Aegon önkéntes pénztári sávos költséglevonást 
alkalmaztuk. Hosszú távon 1%-os éves reálhozammal és a jelenleg igénybe vehető 
adó-visszatérítéssel a tagság teljes tartama alatt számoltunk. A számítások becslésen 
alapulnak és nem minősülnek ajánlattételnek. Az összegek jövőértéken szerepelnek, 
és az eredmények a jövőben nem garantálhatóak.

Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztári befektetési eredmények, záró piaci érték és az infláció

2013. évi nettó hozamráta (%)
10 éves átlagos nettó hozamráta*  

(2004–2013) (%)
10 éves vagyon-növekedési mutató*  

(2004–2013) (%)
Portfólió vagyon 2013. 12. 31.  

(záró piaci érték) eFt 

Klasszikus portfólió 7,12 7,53 7,49 10 585 504

Kiegyensúlyozott portfólió 8,98 7,25 7,29 82 379 618

Növekedési portfólió 9,27 8,61 8,42 12 922 224

5 éves átlagos hozamráta  
(2009–2013) (%)

5 éves vagyon-növe kedési mutató  
(2009–2013) (%)

Szakértői portfólió** 8,33 10,00 9,89 11 775 307

Klímaváltozás portfólió** 16,39 10,46 9,97 1 946 553

* A 10 éves átlaghozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

**   A Szakértői és Klímaváltozási portfólió 2008 februárjában indult, így 10 éves átlaghozam és vagyonnövekedési mutató nem áll rendelkezésre. Helyettük a 2009–2013. év átlagos eredményét tüntettük fel a jogszabályoknak megfelelően.

2013. évi infláció (dec/dec) 10 éves átlagos infláció (2004–2013)

Infláció 0,4% 4,58%

Forrás: saját pénztári hozamadatok, valamint a KSH-tól kapott inflációs adatok. Az egyes portfoliók referenciaindex hozamrátáját a www.aegonnyugdij.hu weboldalon tekintheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát 
a jövőre nézve!

Befizetés 
(9 492 882 Ft)

Adókedvezmény 
(1 888 847 Ft)

Hozam a befizetésen 
(5 939 372 Ft)

Hozam az adókedvezményen 
(1 149 534 Ft)
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